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Um 

IIit prestanna í Þórnesþíngi 

1814» og 1S49 

af 

•I. ííuðiinínclssjiii —^ 

og fáeinum bændum þar. 

Prestagóz plagav ei leingi vara. 

Gamall málsháttur. 

Ábyrgöarmaður: 

Magnus Árnason- 

IXeylí javíli 1848. 

PrentaÖ í prentsmíöju landsins á kostnað höfundanna 

af fíelga fíelgasyni. 





a) PrestaritiS 1846. 

Prestar í syðra 3>óniesþíngi 

jþeir láta ritkorn prenta slíkt; 
til eigin heilla og almenníngi, 
ætla þeir skrifið mælskuríkt 

en, hvort að þessi er á því blær? 

aðgæti sá, er lesið fær. 

Útkomnar bækur allrahanda 

ágætt þeir segja’ að lesa sé 

villurity trú er vorri granda, 

þó vitni’ um allskyns guðleysi; 

betra því veröi bætt enn heilt 

í bókum, sem hnekkja því óveilt. 

í söguna okkar sækja eigum 

samheldni, flör og dugnaðinn, 
1* 
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en kæfa láta eí það meigum 

inngróinn lasta söfnuðinn: 

fífjimd, dramby tortrigð, 'öfund9 heipt 

og ótal fleira, sem dygft fær steipt! 

Embættið vilja auka segjast 

með ýmsum póstum þarflegam; 

en atriðið sýnist að því hnegjast 

inngjöld að bæta prestunum. 

t>eir hæða að saung, en hata vín, 

lieljar - sem afli sálum - pín. 

3>eir vona’að stjórnin vorkunsama 

virðist aö aumka sitt ástand, 

|>egar að menntun, frægð og frama 

fai svo eflt um gjörvallt land; 

samt. gjöri leikmenn pras og þref. 

um þunnildis - goldið prestum - nef 

Alþíngishluta þegnar minni 

}>úsundið dala rákust í, 

sem kóngur veitti’ af vorkun sinni 

að viðbæta svánga presta frví. 

Lagði svo á þá alþíngið 

alla nápínu stormviðrið, 

3>að er svo margt sem þarna bréfast, 

(það mun ei virðast kærleiks lint); 

i áreynslunni skal ei uppgefast, 



árarlagiÖ sé jafnt og stinnt 

svo á verði um síðir unnin bót 

þeir uni við tónian skotufót. 

Svona er ritsins mergur mestur, 

margtalað f)ó uni fleira sé; 

sjá má nú Snæfells sérhver prestur, 

sannleikurinn er valla spé, 

því ritið þetta sýnir sjálft! 

sumum þó kannske verði Iiált. 

Alyktunarvísur. 

Háupplýstum ei.veit hvað veldur 

vesturlands Doktórs tilgángi 

þetta að láta þrykkja heldur 

enn þaríleg vísdóms heilræði, 

en húsið þó segjast hækka það, 

á hellu sem fyrr var uppbyrjað. 

Sumir ætla þó eitthvað valdi 

annað með þjóðar kærleiknum, 

þeir kvarta yíir grönnu gjaldi 

geistlegu handa stéttunurn. 

það vanþakklætis vottur sé, 

vart mundi heita talandi. 

jþó fjögra hundraða brauð við búi 

breyttra ríksdala og yfir það, 



6 

óvissra launa enn til gnii 

einmiðt lendir í sama stað; 

við óánægju fæst eingin bót, 

allt nefna þeir það skötufót. 

Hér mætti frekt um fleira tala; 

fégirnd ei bætir rángsleitnin; 

vanþökkin líka vekur kala, 

menn vilja ei kaupa ritlínginn. 

Tregara gjalda og gefa svo 

garpar prestunum hluti tvo. 

Húsbóndi sá, sem hjuum dyggurn 

hefði að skipa verka til, 

en ávarpaðiþá orðum styggum, 

ei sýndi nokkur þakkar skil, 

þjóna ei mundi margra sá 

með svoddan kjöruin hylli ná. 

Skárra var prestum skrá þá gjöra, 

ef skatna kaupa viklu fá, 

sem upplýsíng findist í að vera 

almúganum, sem fæðir þá. 

Eu skriíi nokkur lýgi og last, 

lítið gott við það áskotnast. 

Sá má að lyktum happi hrósa, 

er hyggur að þjóðar skaplyndi, 

livað sér ávinnur svoddan glósa 

sumstaðar í þeim ritlíngi; 



eg hætti, en aðrir hyggi að, 

sem hjala kannske meir um f>að. 

IX. 

Bezt er um landið rit f>au renni, 

ef rúm skulu fá í vorri byggð, 

sem höfundinn gjöra mikilmenni 

að menntun, fróðleik, vísdóm, dygð, 

svo með háði um saklausan 

saurguð ei verði prentsmiðjan. 

R. 

Hálfyrði til ritsins. 

3?egar eg heyrði getið um, að prestar í 

5órnes[>íngi heíðu félagskap og samfundi, ráða- 

gjörðir og áform, að gefa út ársrit til eigin og 

almenníngs heilla, þóktist eg vita, að það mundi 

ekki einúngis verða hneisulaust, heldur og til 

ánægju og upplýsíngar, bæði söfnuðum þeim, er 

þeim var trúað fyrir, og allri þjóðinni; þess vegna 

vonaði eg og aðrir að þokki okkar á prestum 

vorum mundi fremur aukast enn rírna, og við 

því máske verða stoð og stytta félags þessa. 

En rættist þessi von okkar, þegar ritið kom á 

gáng? nei, því miður! því þegar við komum 

spottakorn aptur eptir fyrstu grein, fannst okk- 

ur strax fara að brydda á misþánka þeirra til 
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ásigkomulags vors, þar eð vi5 ættum ekki a5 

geta lesið sögu okkar, án þess að verða yfír- 

bugaðir af ýmsum brestum, er spilltu notum 

þeim, sem hafa átti af lesti ritsins, nefnil. á- 

girnd, drambi, öfund, tortrygð, afskiptaleysi og 

ótal fleiru, er spillt gæti réttu áliti vom á því 

sem við læsum. Svona lét ritið strax von okk- 

ar til skammar verða. ser oghver heil- 

vita maður, sem les það; eins mun líka hægt 

að sjá það, sem okkur líka fannst, að víðast 

hvar í ritinu bólar á hinu sama. Jað mun og 

mörgum finnast, eins og okkur, að ritið stund- 

um meinar annað^ enn það segir, eins og t. d. 

þegar það talar um alþíng, því þótt þar sé 

eiginlega talað til alþíngis, mun þó höfundur- 

inn hafa hugsað til almenníngs, sem á var mið- 

að hálfyrði presta, er bóndinn á Breiðafirði hef- 

ur farið um nokkrum sannyrðum, einmiðt á 

sama hátt eins og við heíðum talað saman um 

það, sem þó ekki var, hvorki með orði né penna. 

Hafi nú ritin lítið til að bera, hvað efnið snert- 

ir, er ekki von nokkrum geti fundist til þeirra, 

þótt stíllinn á þeim kunni að vera fallegur, því 

þá eru þau eins og nyt utan kjarna. En ekki 

er það að furða eða þakka, þótt höfundar rits- 

ins, sem liafa verið til mennta settir, getigjört 

bærilegan stíl; en af okkur bændunum þarf 

einginn að vænta mikils hvað stílinn snertir; 
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f>að er allt góðra gjalda verðt hvað við getura 

í f)ví falli. 

Svo eg nú aptur komi til efnisins í ritinu, 

f)á er f>aö að segja um greinina um saung í 

kirkjum. að hún ekki getur annað enn feingið 

óvirðulegt álit hjá allri alþýðu, f)ví slíkur 

þvættíngur, sem hún er, er ekki að eins hæðn- 

isfullur og meiðandi alla siðsama söfnuði á land- 

inu, heldur og orsakar ritsins höfundum óvild- 

ar og óþokka hjá öllum velinnrættum og sið- 

uðum mönnum, og jafnvel mörgum embættis- 

bræðrum höfundanna. Á þessu hlýtur þómest 

að bera hjá sóknarbörnum þeirra, því maður 

getur ekki annað enn haldið, að þeir helzt 

miði slíkt við þau og beini það að þeim, þótt 

ljótt sé; en annað enn ljótt og óverðugt kenni- 

manna stéttinni getur það ekki heitið, þegar 

prestarnir kveikja þar kulda, gremju og ó- 

þokka, sem þeir eiga að glæða mannelsku, sál- 

arfrið og þokka. 5egar maður hugsar um, af 

hvaða rót fyrrnefnd grein sé sprottin, dettur 

manni strax í hug málshátturinn: hver veit 

hvad sér er. Höfundur greinarinnar hefur vit- 

að, að hverju hann vildi finna, en ekki hvað 

hann með fullum sanni gæti að fundið; og því 

hefur hann gripið til þessa og látið það gánga 

yfir alla og kirkjusaung þann, sem framfer í 

prýðilegasta máta, sem óneitanlega ervístsum- 

staðar. Jað hefur og farið, sem von var, að 
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rit þetta hefur af fáum keypt verið, og er f>að 

þess Ijós vottur, að míkill fjöldi þeirra liggur 

óseldur víða, bæði í krambúðum og hjá höf- 

undunum, og f>að líklega þángaðtil f>au fúna, 

eða verða notuð í kramarahús eða umbúðir. 

En f>au fáu, sem almenníngur hefur glæpst á 

að kaupa, eru höfð til sýnis sem furðuverk í 

kristninni, og sem Ijós vottur þess, hve mikið 

höfundana skortir af hógværð og ástúð til sókn- 

armanna þeirra og allrar alþýðu. 3>ess vegna 

þókti mönnum það furða, þegar heyrðist, að 

bóndi nokkur hefði farið að hlaupa undir bagga 

með prestunum gegn allri alþýðu og orkt ílla 

um bændurna; og það lítur ólíklega út, ogmun 

ekki vera svo, að prestarnir hafi feingið þenna 

vesalíngs bónda til þessa, þegar þeir kom- 

ust að óánægju og kur alþýðu út af ritinu, 

og gefur þá grun um andlega fátækt höfund- 

anna til að geta barið í brestina; því það mun 

fáheyrt að rithöfundar flúi til bóndamanns til 

þess að hann svari fyrir þá. Við vitum ógjör 

livað mikilli hylli bóndatetrið hefur náð fyrir 

bobs sitt, en hitt vitum við, að hann hefur 

feingið fullt fyrir sitt hjá bændunum, og hefur 

ekki síðan bobsað eða bitið, hvort sem 

það kemur til af því, að brotnar hafa verið 

úr honum tennurnar, eða öðru. 
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b) Prestarftfcí 1847. 

Enn þá birtist annað ritið 

eptir 3>órnes- prestana; 

listir þeirra og lærdómsvitið 

landsins búum auglýsa; 

þrykkt í greinum það er sex 

þeim, sem lesa, vel til smekks; 

væri’ hann góður, við það kynni 

vinsæld batna’ í ööru sinni. 

Grein er presta fyrst af fundi, 

fréttir, svona þarflegar, 

aí pósti þeirra, er skjöl með skundi 

skrumandi um sveitirnar. 

Val eyrindi hæfir hans;1 

x) Póstur sá segir, að ritið hafi geingið hvern mán- 

uð út krínguni prófastsdæmið og komið að Staðarstað 

í hvers mánaðar lok, og hann um veturinn borið 150 

bréf, en að auki muni hafa verið bréfið frá Merði Val- 

garðssyni, er hann bar til bónda eins og varð að eta 

ofan í sig með roði hörðu í póstgaungulokin; hvað 
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helzt |)ó vekur öllum stans 

partisk lögun prestseManna 

að prenta upp alla bresti manna.1 

allt tór að líkindum eptir hegðun hans i héraðinu; og 

sýnist sem hann hafi verið kirkjusiðagreininni samhæfur. 

Kn kostnað ferða hans geta bændur bezt borið um, er hýstu 

þenna skrumara, og vissu hvað vel hann var útgerð- 

ur og hverju hann Iaunaði greiða á bæjum. En kannske 

að það, sem hann hefur hrostið á með borgunina, eigi 

að bætast upp almenningi með greininni uin kírkjusiðina 

og kafíanum úr gamla prests hréfinu og fleiru viðlíka 

þægilegu!? 

*) Stjórnin hefur mjög horið umsorgun og nær- 

gætni fyrir uppeldi presta í einu sem öllu, og eigi upp- 

? álagt þeim margbrotnari skyldur enn svo, J)eim veitir 

hægt, hæði að stunda andagtar-iðn þeirra og forðast 

allt, sem gæti aflað {>eim óþokka hjá þjóðínni. Og er 

því embætti þeirra eitthvert hið.afskiptalausasta. En nú 

sýnist sem þeim íinnist þeir hafa allt of lítið að skipta 

sér af, og vilji nú hyrja á því sem öllum er og verða 

inun hvimleiðt og sjálfum þeim til rírðar og óþokka, því 

þeir segjast hafa komið sér saman um að gefa út prest- 

seðla, er ekki einúngis skíri frá hinu athugaverðasta um 

kall eða konu, heldur og því, sem híngaðtil er óheyrt, frá 

lausúngarlifnaði hann, og hvernig hafi aðborið; og nú þeg- 

ar eru sumir þeirra farnir að gefa út þvíííka seðla, án 

þess að nokkur viti til, að prestum sé þetta nú heldur 

enn fyrri uppálagt, og þó þeir.segji, að þeir á þann hátt, 

vilji velta skugga af sjálfum sér, gjöra allir lítið úr því, 
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Kemur f)á grein um kirkjurækni, 

r kristnum bezt er öllum hjá, 

sálarböl í brjósti lækni, 

burt og vantrú rými frá; 

þar næst grein um þann ósiö 

f)eim, sem brúki í og við 

kirkjur feir, sem þar um getur, 

það er nokkuð skrítið letur. 

Gull má þar í grjóti líta, 

greinum þyrna hveitið í, 

sama’ í bæklíng báðum hlyta 

burtu tekur gagn úr því; 

, • við holJa’ áminníng háð og spé 

liángir þar við orðfære; 

cJæmisagan dauf háleyska1 

dróttan eykur sinnið beiska. 
4 

^ r' * 

Faðir hver, sem vildi venja 

vel með slíku börn sín góð: 

: víðt út Jíresti þeirra þenja, 

\)á svo viti landsins þjóð, 

: neina sjálíir þeir og jþeir fáu, er kynnu að vilja smjaðra 

' fyrir þeim. 

x) Mikið lán Jiafði f>ó séra Jakob á framföruin sókn- 
, 

arfólks síns, en sagt er- hann hafi haft ólán á vinmi- 

mönnum sínuin öðrum hafði viljað til villu dýrshjarta 

t og etið gras sem þau, en amiar missti mátl. svo haim 

hafði valla loptað fjósrekunni. 
i 
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en vitund nefna’ ei við f>au hvað 

varast skylclu’ og hafast að; 

einhver munrli að honum stýnga, 

alít feingi’ hann kærleiks rínga* 

En? er grein f)ar áhrærandi 

úngdómsfræði og spurníngar, 

húsfeðurnir vel sem vandi 

og við jþað æfi gáfurnar; 

regla’ er eingin þó til þess 

þar, eða máti beinlínis, 

hyggjuvit né firðar finni 

fremur enn gafst í sköpuninni. 

Góð er ei heldur grein úr bréfi 

gömlum presti ritað frá, 

landsins bændur um sem efi 

upplýsíng að vilji sjá; 

verður bænda5 ávinníngstöf 

vildu þéir eígnast Jólagjöf; 

valla heija vísdóms glímur 

fyrst vilja ei kaupa Stellu rímur. 

Óðalsbónda hann er að ganta, 

sem eignast vildi5 ei bækurnar; 

skyldi landið vísdóm vanta, 

væri það fullt með rímurnar. 

Eg á nokkur ársritin, 

en mitt búland kóngurinn: 
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Jólagjöfina eg á Iíka, 

en jörðum hef þó ekki að flíka.1 

Síðast grein um Sálma-góða 
að semja-bók og gjöra þá 

landsins skáldum beztu bjóða, 

biskup skykli’ og vel til sjá 

aukna fjölda’ af ágætuin 

andagiftar sálmunum, 

svo að hrífi’ á sálir manna 

saungurinn bezt um hyggjuranna. 

Já má sálma ekki urra 

eða tista svo sem mús, 

forsaungvarinn má ei murra 

að magna heigsli’ um drottins hús, 
hinir eigj hnikkina, 

herða’ og setja’ á rikkina, 

ne bilmíngs hljóða brúka frekju 

og belja saunginn út á þekju. 

Ef að prestar sömu’, er semja 

um saunginn þetta gjörðu fyr, 

yrki sálma færu’ að fremja. 

‘) Eg veit að vísu, að Jólagjöf, Félagsritin og Ný- 

ársgjöf eru víða til hjáfátækum, ogennheldur hjá efnug- 

um og sjáifseignarbaendum, en óvíða veit cg af Steila- 

háðrímunurn. 
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þó finnast mættu allgóðir, 

og lögun bókar gleddi góð 

guðelskandi landsins þjóð, 

helgum þaunkum hugan fylla 

háðið forna mundi spilla. 

^egar saman berum bæði 

blaðaritin prestanna, 

fá þar máske finnum gæði 

fjölmennis til heillanna; 

efað spillti öðru hitt, 

afleiðíngin varð einmiöt: 

ósmekkur að öllusaman, 

er eykur lítið presta framan. 
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Fáeht orð til ritshts. 

Svo virðist sem seinna ritift bæti ekki úr 

skákinni: því hylli sú, sem það liefur áunnið, 

er ekki á marga fiska; hefur óþokki sá, er 
* 

fyrra ritió ávann sér mjög aukizt og hlaðizt á 

hið síöara, og það, þótt formáli þess hljóði 

gildmannlega um viðtöku hins fyrra. Höfund- 

arnir hafa kannske haldið og fundið, hver um 

sig: að vegsami eg mig ekki, þá er mín dýrð 

eingin. Dýrðin var þó, hvort sem var ekki 

stór. £að er svo hægt að skruma, þegar eing- 

inn mælir í mót, eða lætst heyra það. Al- 

menníngi geðjast ekki að slíku skrumi, enda 

fékk hann nóg af prestapóstinum, þótt aðrir 
Jieí*ðu látið vera að Játa hann hera og bjóða 

skrumklyfjar um bygöina. 3>áð má og sjá hvaða 

meiníngar Reykjavíkurpósturinn er um presta- 

ritið, þótt hann sýnist. segja það gott í sumu. 

Við erum ekki heldur fjærri því, að sumar grein- 

irnar í því séu góðar, ef ekki liinar aðrarram- 

spilltu því svo; þannig er greinin um kirkju- 

rækni ágæt og verkar guðrækilega á huga hyers 

sannkristins, sem les hana, svo hann af grein- 

inni gæti feingið virðing og ást á höfundinum, 

ef ekki strax þar á eptir kæmi kirkjusiöadæmi- 

sagan, er virðist mjög illa valin og þverlínis 

við hina greinina; því hún sýnist spilla því 

gagni, er menn annars gætu haft af fyrri grein- 
2 
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inni, og vera löguð til að fylla menn hæðnis- 

fullu spotti á höfundinum, hver svo sein hann 

er, og það, f)ótt heimfæra mætti eitthvert at- 

riði hennar til einstöku ósiðsemis hjá einstök- 

um kærulitlum. Og auðvitað er, að f)að, sem 

annars veitti liægt að laga með heimuglegri 

lempni og hógværð, batnar ekki við slíka spott- 

lega aðferð; það er sjálfsagt, að höfundarnir 

hafa ætlað að laga ritið eptir f)ví, sem ástóð í 

j?órnesf)íngi, f)ar sem ritið er samið og þar, 

semf)að áttihelzt aðgagna; en, og svoíþessu, 

mun þeim þrautarlega hafa skotizt. Jannig 

getur maður t. d. ekki ímyndað sér, að sam- 

ræðurnar, er prestaritið segir menn hafi í kirkju- 

loptinu, gætu átt heima í Jérnesþíngi, þar sem 

hvorki er beitt blóðrauðum hrognkelsaskjöld- 

um, né glóandi greppum, né úr hrognkelsanet- 

um stolið: þetta sýndist heldur geta átt heima 

á suðurlandi, væri nokkurt hæfi fyrir svoddan 

siðferði og umræðum. Mig grunar líka, að Sunn- 

lendíngar hvorki vilji taka til sín þessa grein, 

nétaka hana með þökkum; því siðferði þar er, 

að sögn, einganveginn þvílíkt. Ekki munu heldur 

andlegir eða veraldlegir embættismenn þar þurfa 
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meft dæmisðgu 3>órnesþíngs prestanna til að 

siða með aðra, eða vilja nýtahana. Dæmisag- 

an er líka með þeim dul og á huldu svo bágt 

er að botna í henni eða vita bvar hún á helzt 

að eiga heima. Um kafla úr bréfi frá eldra 

presti til ýngra prests, get eg eigi heldur al- 

gjörlega orða bundizt, því mér þykir hann valla 

betri. Með því virðist sem höfundurinn vilji 

sneiða sóknarmenn fyrir nísku, þar eð menn 

vilji ekki kaupa vísdómsbókina Stellurímur!? 

og er sá gamli ángvær út af því, en vill þó 

ekki að menn kaupi aðrar rímur, þótt þær væru 

eins góðar, sem sumar eru. Jetta mótsegir 

hvert öðru hjá gamla klerkinum. Kannske 

það komi til af því, að hann hafi verið að berj- 

ast við að selja Stellurnar og viljað ná í dálít- 

il sölulaun, því þá var eðlilegt að honum þækti 

aðrar rímur vera sér til baga hjá almenníngi. 

Hann heldur og að útgefendur Félagsritanna 

muni kenna það deyfð prestanna, að menn ekki 

kaupa meira, enn gjörist, af Félagsritunum. 

En hvað er? Eg veit ekki til að prestar hafi 

boðið þau mörgum eða stuðlað stórt til útgaungu 

þeirra. Jó veit eg til að margir vildu kaupa 
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þau, ef þeir gætu feingið þau, álíkt og gamla 

Klausturpóstinn, sem boðið er til kapps í, þeg- 

ar hann kemur til uppboðs í dánarbúum. 

Máske gamla öldúngnum þyki Félagsritin tala 

heldur skorinorðt um hagi prestanna, þó það 

ekki sé, og hafi því ekki haft þau á boðstól- 

um. sem nú er sagt um prestaritin, er 

að vísu hálfyrði, en þó líklega nóg til að sýna 

hvaða viðtöku þau hafa feingið lijá alþýðu og 

eiga von á framvegis, nema þau afklæðist 

hinum gamla manninum og gángi í endurnv* 

úng lífdaganna. 
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